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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2017 
Aos onze dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às quatorze horas, reuniu-se na Sala 3 
das Sessões, no quarto andar do prédio da Reitoria, Cidade Universitária, mediante prévia 4 
convocação individual, o Conselho Universitário da Universidade Federal de Minas 5 
Gerais, sob a Presidência do Magnífico Reitor, Professor Jaime Arturo Ramírez, tendo 6 
comparecido os seguintes Conselheiros: Professores Sandra Regina Goulart Almeida 7 
(Vice-Reitora); Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) e Silke Kapp (representante), 8 
pela Escola de Arquitetura; Adolfo Enrique Cifuentes Porras (Vice-Diretor), pela Escola de 9 
Belas-Artes; Leonardo David Tuffi Santos (Diretor) e Maximiliano Soares Pinto 10 
(representante), pelo Instituto de Ciências Agrárias; Andréa Mara Macedo (Diretora) e 11 
Maria Elena de Lima Perez Garcia (representante suplente), pelo Instituto de Ciências 12 
Biológicas; Paula de Miranda Ribeiro (Diretora), pela Faculdade de Ciências Econômicas; 13 
Antônio Flávio de Carvalho Alcântara (Diretor) e José Marcos Silva Nogueira 14 
(representante), pelo Instituto de Ciências Exatas; Terezinha de Fátima Carvalho de Souza 15 
(Diretora) e Cíntia de Azevedo Lourenço (representante), pela Escola de Ciência da 16 
Informação; Luís Augusto Sanzo Brodt (representante suplente), pela Faculdade de 17 
Direito; Maria Isabel Antunes Rocha (representante), pela Faculdade de Educação; Sérgio 18 
Teixeira da Fonseca (Diretor) e Gustavo Pereira Côrtes (representante), pela Escola de 19 
Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Eliane Marina Palhares Guimarães 20 
(Diretora), pela Escola de Enfermagem; Cícero Murta Diniz Starling (Vice-Diretor) e 21 
Danilo Amaral (representante), pela Escola de Engenharia; Micheline Rosa Silveira (Vice-22 
Diretora) e Maria Beatriz de Abreu Glória (representante), pela Faculdade de Farmácia; 23 
Bruno Pinheiro Wanderley Reis (Vice-Diretor) e Ernesto Perini Frizzera da Mota Santos 24 
(representante suplente), pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Maria Márcia 25 
Magela Machado (Diretora) e Luiz Guilherme Knauer (representante), pelo Instituto de 26 
Geociências; Graciela Inés Ravetti de Gomez (Diretora), pela Faculdade de Letras; Tarcizo 27 
Afonso Nunes (Diretor), pela Faculdade de Medicina; Cecília Nazaré de Lima (Vice-Diretora) 28 
e Eduardo Campolina Vianna Loureiro (representante), pela Escola de Música; Rogéli 29 
Tibúrcio Ribeiro da Cunha Peixoto (Vice-Diretora) e Allyson Nogueira Moreira 30 
(representante), pela Faculdade de Odontologia; Renato de Lima Santos (Diretor) e Afonso 31 
de Liguori Oliveira (representante), pela Escola de Veterinária; Luciana de Gouvêa Viana 32 
(Diretora), pelo Hospital das Clínicas; Tânia Margarida Lima Costa (Diretora), pela Escola 33 
de Educação Básica e Profissional; Renato César Cardoso (suplente), pela representação do 34 
corpo docente da área de Humanidades; Servidores Swraide Salgado Agripino e Mário 35 
Márcio Garofolo, pela representação do corpo técnico-administrativo em educação. 36 
Justificaram sua ausência à sessão os Conselheiros Mônica Viegas Andrade, Fernando 37 
Gonzaga Jayme, Ana Lúcia de Mattia, Alamanda Kfoury Pereira, Cristina del Papa, 38 
Wellington Marçal de Carvalho, tendo deixado também de comparecer os Conselheiros 39 
Magali Melleu Sehn, Juliane Corrêa, Heloísa Maria Moraes Moreira Penna, Cleomar 40 
Poleto. Estão sem preenchimento as representações do corpo docente da área de Ciências 41 
da Natureza e da área de Ciências da Vida, duas do corpo técnico-administrativo em 42 
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educação e dez do corpo discente. Participaram da sessão com a anuência do Plenário, 43 
como convidados, com direito a voz, mas não a voto, os Universitários Alexandre Lopes 44 
Boaventura Cunha, Lucas de Castro Carneiro, Vanessa Sales Augusto Lopes, Igor Pereira 45 
dos Santos, Clícia Rodrigues Barboza, Rodrigo Alves Mesquita, Lucas Pereira de Almeida, 46 
Hygor Hernane Telles e Silva e Olga Camila Teodoro de Rezende Lara. Havendo quorum 47 
regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os Conselheiros e declarou abertos os 48 
trabalhos. EXPEDIENTE - Comunicações - Novos Conselheiros: a) O Professor Adolfo 49 
Enrique Cifuentes Porras foi nomeado, em 22 de junho de 2017, para exercer o cargo de 50 
Vice-Diretor da Escola de Belas Artes da UFMG. b) A Professora Terezinha de Fátima 51 
Carvalho de Souza foi nomeada, em 03 de julho de 2017, para exercer o cargo de Diretora 52 
da Escola de Ciência da Informação da UFMG. O Sr. Presidente deu boas-vindas aos 53 
novos Conselheiros. Informes - a) Estão sendo realizadas hoje, apenas no Hospital das 54 
Clínicas, e amanhã, dia 12 de julho de 2017, em todas as Unidades e Órgãos da UFMG, 55 
eleições para a recomposição de vários órgãos colegiados da Universidade, dentre os quais 56 
o Conselho Universitário. Deverão ser eleitos dois representantes do corpo técnico-57 
administrativo em educação, além de dois representantes do corpo docente, sendo um da 58 
Área de Ciências da Natureza e outro da Área de Ciências da Vida. b) Expirou em 09 de 59 
junho de 2017 o mandato dos dez representantes discentes no Conselho Universitário, uma 60 
vez que é vinculado ao da Coordenação do Diretório Central dos Estudantes, conforme 61 
dispõe o § 3o do art. 102 do Regimento Geral da UFMG. Foram realizadas, em 28 e 29 de 62 
junho de 2017, as eleições para a escolha da direção do DCE, cujo resultado apontou como 63 
vencedora a Chapa 1, denominada Muda UFMG. O Sr. Presidente observou que a nova 64 
gestão ainda não apresentou à UFMG o registro civil em cartório da ata de posse da 65 
Diretoria recém-eleita, condição regimental obrigatória para que a Entidade possa indicar 66 
seus representantes estudantis para atuarem no Conselho Universitário, razão pela qual 67 
submeteu à consideração do Plenário a participação, na presente sessão, dos seguintes 68 
discentes, como convidados, com direito a voz, mas não a voto: Universitários Alexandre 69 
Lopes Boaventura Cunha, Lucas de Castro Carneiro, Vanessa Sales Augusto Lopes, Igor 70 
Pereira dos Santos, Clícia Rodrigues Barboza, Rodrigo Alves Mesquita, Lucas Pereira de 71 
Almeida, Hygor Hernane Telles e Silva e Olga Camila Teodoro de Rezende Lara. Não 72 
houve objeções do Plenário. c) O Sr. Presidente comentou que a UFMG sediará, pela 73 
quinta vez em 52 anos, a 69ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da 74 
Ciência-SBPC, com a temática: Inovação. Diversidade. Transformações. Acrescentou que 75 
a Reunião Anual será realizada no período de 16 a 22 de julho, no Campus Pampulha, e 76 
que nos dias 6 e 7 de julho, ocorrerá a SBPC Educação no Campus Regional da UFMG, 77 
em Montes Claros. A seguir, passou a palavra à Coordenadora da Comissão organizadora 78 
da SBPC Educação, Professora Maria Isabel Antunes Rocha, que fez relato sobre o evento 79 
e informou que, na manhã do dia 6 de julho, o ex-ministro da Educação e professor da 80 
Universidade de São Paulo Fernando Haddad proferirá palestra na qual abordará a gestão 81 
de políticas públicas. d) O Professor Adolfo Enrique Cifuentes Porras convidou os 82 
Conselheiros para visitarem as seguintes exposições: i) Memorial O.B.A - Ocupação Belas 83 
Artes, de 22 de junho a 13 de julho, no mezanino do prédio da Reitoria, um apanhado das 84 
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vivências e produções artísticas feitas pelos ocupantes da Escola de Belas Artes da UFMG 85 
no período de 27 de outubro a 23 de dezembro de 2016, principalmente em protesto, à 86 
época, à Proposta de Emenda Constitucional PEC 241/55, relativa à limitação do aumento 87 
dos gastos públicos por um período de vinte anos; ii) Desconstrução do esquecimento: 88 
golpe, anistia e justiça de transição, de 28 de junho a 31 de julho, no Centro Cultural da 89 
UFMG. A Vice-Reitora, Professora Sandra Regina Goulart Almeida, comentou que           90 
a Exposição aberta no Centro Cultural da UFMG integra as atividades da SBPC       91 
Cultura. Convidou os Conselheiros para participarem dos eventos da SBPC Cultura,       92 
cuja programação não se limita ao Campus Pampulha, contando com mais de quarenta 93 
atividades artísticas, compreendem shows, intervenções artísticas, exposições, espetáculos 94 
teatrais, oficinas e mesas-redondas. ORDEM DO DIA - 1. Recurso contra a decisão      95 
do Reitor, referente à não aprovação de servidor técnico-administrativo em educação 96 
na avaliação especial de desempenho, para fim da aquisição da estabilidade       97 
(estágio probatório), de interesse de Augusta Cristina de Souza (Processo                    98 
no 23072.042834/2009-91) - O Sr. Presidente informou que, na reunião do Colegiado 99 
realizada no dia 23 de maio de 2017, foi concedida vista da documentação à Servidora 100 
Técnico-Administrativa em Educação Cristina del Papa, a qual lhe solicitou a retirada do 101 
assunto da pauta da presente sessão, por estar incompleta a representação do segmento, em 102 
decorrência seja do término do mandato de dois representantes, seja do acompanhamento  103 
às eleições, que se realizam hoje, para o preenchimento das citadas vagas. Não houve 104 
objeções do Plenário à retirada da matéria da pauta. 2. Processo administrativo 105 
disciplinar instaurado com a finalidade de apurar a ocorrência de supostas infrações 106 
cometidas pelo discente Victor Lisboa da Cunha (Processo no 23072.016220/2015-00) - 107 
O Sr. Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 07/2017 da 108 
Comissão de Legislação (ANEXO A), elaborado pelo Professor Fernando Gonzaga Jayme, 109 
que justificou sua ausência à sessão, razão pela qual solicitou a colaboração da Professora 110 
Maria Márcia Magela Machado, que apresentou o assunto ao Plenário. O Sr. Presidente 111 
colocou o assunto em discussão, seguindo-se manifestações e propostas de alteração do 112 
valor da multa de um salário mínimo, sugerida pela Comissão de Legislação. A seguir, o 113 
Sr. Presidente, com a anuência do Plenário, submeteu a votação o Parecer no 07/2017 da 114 
Comissão de Legislação, com desdobramento do voto, destacando a recomendação relativa 115 
à aplicação de multa. Houve aprovação do Plenário ao voto que recomenda a aplicação ao 116 
discente da penalidade disciplinar de suspensão das atividades escolares por oito dias 117 
letivos e da responsabilidade de reparar o dano patrimonial sofrido pela UFMG, caso 118 
possível a sua individualização. Foram apurados trinta e nove votos a favor e uma 119 
abstenção. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em votação as propostas referentes à 120 
aplicação do valor da multa prevista para casos de descumprimento das disposições 121 
contidas no regulamento relativo à realização de festas no âmbito da UFMG, aprovado em 122 
09 de dezembro de 2013 pelo Conselho Universitário e estabelecido na Portaria do Reitor 123 
no 153/2013: a) 1 (um) salário mínimo, proposto pela Comissão de Legislação - dois votos 124 
a favor; b) 5 (cinco) salários mínimos - vinte e três votos a favor; c) 50 (cinquenta) salários 125 
mínimos - doze votos a favor. 3. Fundações de Apoio (Regime de urgência) - Foram 126 
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distribuídos aos Conselheiros, em versão eletrônica: a) Resolução no 10/2004 do Conselho 127 
Universitário, de 18 de novembro de 2004, que estabelece normas gerais para a contratação 128 
de Fundações de Apoio no âmbito da UFMG; b) Decisão do Conselho Universitário, de 28 129 
de março de 2017, que determina que a avaliação de desempenho de cada Fundação de 130 
Apoio no âmbito da UFMG será feita bianualmente pelo Conselho Universitário, com base 131 
nos indicadores e parâmetros objetivos, definidos em formato de questionário, a ser 132 
preenchido pelas Fundações de Apoio e apresentado juntamente com seu relatório anual de 133 
gestão, acompanhado das demonstrações contábeis do exercício anterior, para prévia 134 
análise da Comissão de Orçamento e Contas e tomada de decisão pelo Conselho 135 
Universitário; c) Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e Decreto no 7.423, de 31 de 136 
dezembro de 2010, que dispõem sobre as relações entre as instituições federais de ensino 137 
superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio; d) informações 138 
sobre o recredenciamento de fundações de apoio. O Sr. Presidente esclareceu que o regime 139 
de urgência para a matéria, registrado na circular de convocação para a presente reunião, 140 
justifica-se pela necessidade de as Fundações protocolarem até a segunda quinzena de 141 
agosto de 2017 seus pedidos de recredenciamento junto aos Ministérios da Educação e da 142 
Ciência, Tecnologia e Inovação, ressalvada a Fundação de Desenvolvimento da    143 
Pesquisa-FUNDEP, que deve protocolar seu pedido até outubro de 2017. Em seguida, o 144 
Sr. Presidente, após comentar que o pedido de recredenciamento das Fundações deve ser 145 
instruído mediante vários documentos, entre os quais a ata da reunião do colegiado 146 
superior da Instituição apoiada da qual conste a manifestação de prévia concordância com 147 
o registro e o credenciamento da Entidade como Fundação de Apoio da UFMG, informou 148 
que, como de praxe, foi distribuída a todos uma minuta do extrato do terceiro item da ata 149 
da presente reunião, referente à mencionada aprovação. Explicou que será providenciada a 150 
adequação do documento quanto ao registro dos resultados das votações e será anexada a 151 
lista de comparecimentos, assinada por todos os presentes. Houve anuência do Plenário ao 152 
teor da minuta distribuída. 3.1 Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, 153 
Administrativas e Contábeis de Minas Gerais-IPEAD - 3.1.1 Atendimento pela 154 
Fundação IPEAD às exigências para a celebração e a renovação de contratos com a 155 
UFMG - O Sr. Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer           156 
no 04/2017 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO B) e passou a palavra ao 157 
Presidente da Comissão de Orçamento e Contas, Professor Renato de Lima Santos, que 158 
expôs a matéria. A Professora Paula de Miranda Ribeiro prestou esclarecimentos 159 
adicionais sobre o assunto, destacando o esforço da Fundação IPEAD para superar sua 160 
dívida, captar novos projetos e aumentar o resultado positivo. O Sr. Presidente elogiou a 161 
Fundação pelo reconhecimento da dívida e pelo esforço de buscar novos caminhos para 162 
superar os problemas. A seguir, com a aquiescência do Plenário, submeteu a votação o 163 
Parecer no 04/2017 da Comissão de Orçamento e Contas, cujo voto tem o seguinte teor: 164 
Favoráveis à ratificação do Relatório Anual de Gestão da Fundação Instituto de 165 
Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais-IPEAD, referente ao 166 
exercício de 2016, aprovado por seu Conselho Curador em 18/04/2017, acrescido de 167 
demonstrações contábeis do último exercício fiscal, acompanhadas de parecer de 168 
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auditoria independente, atestando a regularidade financeira e patrimonial da entidade. 169 
Favoráveis à prévia concordância do Conselho Universitário com a renovação do pedido 170 
do ato de registro e de credenciamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, 171 
Administrativas e Contábeis de Minas Gerais-IPEAD junto aos Ministérios da Educação e 172 
da Ciência, Tecnologia e Inovação, na qualidade de Fundação de Apoio à Universidade 173 
Federal de Minas Gerais, por ter atendido às exigências da Resolução do Conselho 174 
Universitário no 10/2004, datada de 18 de novembro de 2004, que estabelece as normas 175 
gerais para a contratação de Fundação de Apoio no âmbito da UFMG, bem como às 176 
exigências estabelecidas na legislação federal vigente (Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 177 
1994, e Decreto no 7.423, de 31 de dezembro de 2010). O referido Parecer foi aprovado, 178 
apurando-se na votação duas abstenções. 3.1.2 Avaliação Bianual de Desempenho da 179 
Fundação IPEAD - O Sr. Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o 180 
Parecer no 05/2017 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO C), acompanhado da 181 
Avaliação Bianual de Desempenho da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, 182 
Administrativas e Contábeis de Minas Gerais-IPEAD. A seguir, passou a palavra ao 183 
Presidente da Comissão de Orçamento e Contas, Professor Renato de Lima Santos, o qual 184 
comentou que o Conselho Universitário, na reunião de 28 de março de 2017, estabeleceu 185 
os indicadores e parâmetros para a avaliação bianual de desempenho das Fundações de 186 
Apoio, os quais foram definidos em formato de questionário a ser preenchido pelas 187 
Entidades. Acrescentou que a decisão do Conselho Universitário objetivou atender à 188 
exigência contida na alínea “c” do art. 5o do Decreto no 7.423, de 31 de dezembro de 2010 189 
(que dispõe sobre a relação entre as Instituições Federais de Ensino e as Fundações de 190 
Apoio), de ser o pedido de renovação do ato de registro e credenciamento de Fundação de 191 
Apoio instruído com avaliação de desempenho, aprovada pelo órgão colegiado superior da 192 
instituição apoiada, baseada em indicadores e parâmetros objetivos que demonstrem os 193 
ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos realizados com a colaboração das 194 
fundações de apoio. Em seguida, apresentou, em síntese, o trabalho realizado pela 195 
Comissão de Orçamento e Contas de análise e emissão dos Pareceres relativos à Avaliação 196 
Bianual de Desempenho não só da Fundação IPEAD, mas de cada uma das Fundações de 197 
Apoio. Após breves considerações, o Sr. Presidente, com a anuência do Plenário, submeteu 198 
a votação o Parecer no 05/2017 da Comissão de Orçamento e Contas, que conclui 199 
favoravelmente à aprovação da Avaliação Bianual de Desempenho da Fundação IPEAD.   200 
O referido Parecer foi aprovado por unanimidade. 3.1.3 Manifestação do Conselho 201 
Universitário quanto ao cumprimento pela Fundação IPEAD das disposições contidas 202 
no artigo 4o-A da Lei no 8.958/1994 - O Sr. Presidente informou que foi distribuído aos 203 
Conselheiros o Parecer no 06/2017 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO D), 204 
passando a palavra ao Professor Renato de Lima Santos, o qual inicialmente observou que, 205 
conforme o parágrafo único do art. 2o da Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994 (que 206 
dispõe sobre a relação entre as Instituições Federais de Ensino Superior), compete ao 207 
Conselho Universitário manifestar-se sobre o cumprimento da determinação, contida no 208 
art. 4o-A da citada Lei, referente à divulgação de informações na página da Internet da 209 
Fundação de Apoio. Relatou que a Comissão de Orçamento e Contas recebeu de cada 210 
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Fundação de Apoio a informação de cumprimento da referida exigência, tendo, por isso, 211 
concluído favoravelmente à manifestação do Conselho Universitário. A seguir, o Sr. 212 
Presidente, com a anuência do Plenário, colocou em votação o Parecer no 06/2017 da 213 
Comissão de Orçamento e Contas, que conclui favoravelmente à manifestação do 214 
Conselho Universitário de que a Fundação IPEAD cumpriu a exigência do art. 4o-A da Lei 215 
no 8.958/1994. O referido Parecer foi aprovado por unanimidade. 3.2 Fundação de 216 
Estudo, Pesquisa e Extensão-FEPE - 3.2.1 Atendimento pela FEPE às exigências para 217 
a celebração e a renovação de contratos com a UFMG - O Sr. Presidente informou que 218 
foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 07/2017 da Comissão de Orçamento e Contas 219 
(ANEXO E) e passou a palavra à Professora Paula de Miranda Ribeiro, que expôs o 220 
assunto. Após breves considerações, o Sr. Presidente, com a aquiescência do Plenário, 221 
submeteu a votação o Parecer no 07/2017 da Comissão de Orçamento e Contas, cujo voto 222 
tem o seguinte teor: Favoráveis à ratificação do Relatório Anual de Gestão da FEPE, 223 
referente ao exercício de 2016, aprovado por seu Conselho Curador em 19/04/2017, 224 
acrescido de demonstrações contábeis do último exercício fiscal, acompanhadas de 225 
parecer de auditoria independente, atestando a regularidade financeira e patrimonial da 226 
entidade. Favoráveis à prévia concordância do Conselho Universitário com a renovação 227 
do pedido do ato de registro e de credenciamento da Fundação de Apoio à Pesquisa, 228 
Ensino e Extensão-FEPE junto aos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e 229 
Inovação, na qualidade de Fundação de Apoio à Universidade Federal de Minas Gerais, 230 
por ter atendido às exigências da Resolução do Conselho Universitário no 10/2004, datada 231 
de 18 de novembro de 2004, que estabelece as normas gerais para a contratação de 232 
Fundação de Apoio no âmbito da UFMG, bem como às exigências estabelecidas na 233 
legislação federal vigente (Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e Decreto no 7.423, 234 
de 31 de dezembro de 2010). O Plenário aprovou o documento por unanimidade.          235 
3.2.2 Avaliação Bianual de Desempenho da FEPE - O Sr. Presidente informou que foi 236 
distribuído aos Conselheiros o Parecer no 08/2017 da Comissão de Orçamento e Contas 237 
(ANEXO F), acompanhado da Avaliação Bianual de Desempenho da Fundação de Estudo, 238 
Pesquisa e Extensão-FEPE. Após obter a anuência dos Conselheiros, o Sr. Presidente 239 
submeteu a votação o Parecer no 08/2017 da Comissão de Orçamento e Contas, que 240 
conclui pela aprovação da Avaliação Bianual de Desempenho da FEPE. O Plenário 241 
aprovou unanimemente o referido Parecer. 3.2.3 Manifestação do Conselho 242 
Universitário quanto ao cumprimento pela FEPE das disposições contidas no artigo 243 
4o-A da Lei no 8.958/1994 - O Sr. Presidente informou que foi distribuído aos 244 
Conselheiros o Parecer no 09/2017 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO G). A 245 
seguir, o Sr. Presidente, após obter a anuência do Plenário, colocou em votação o Parecer 246 
no 09/2017 da Comissão de Orçamento e Contas, que conclui favoravelmente à 247 
manifestação do Conselho Universitário de que a FEPE cumpriu as disposições contidas no 248 
art. 4o-A da Lei no 8.958/1994. O referido Parecer foi aprovado por unanimidade. 249 
3.3 Fundação Christiano Ottoni-FCO - 3.3.1 Atendimento pela FCO às exigências 250 
para a celebração e a renovação de contratos com a UFMG - O Sr. Presidente informou 251 
que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 10/2017 da Comissão de Orçamento e 252 
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Contas (ANEXO H) e passou a palavra ao Presidente da citada Comissão, Professor 253 
Renato de Lima Santos, que expôs o assunto. O Professor Cícero Murta Diniz Starling 254 
destacou os aspetos relativos ao bom desempenho da Fundação Christiano Ottoni bem 255 
como a importância da Entidade para a Escola de Engenharia. Após breves considerações, 256 
o Sr. Presidente, com a aquiescência do Plenário, submeteu a votação o Parecer no 10/2017 257 
da Comissão de Orçamento e Contas, que conclui o seguinte: Favoráveis à ratificação do 258 
Relatório Anual de Gestão da Fundação Christiano Ottoni-FCO, referente ao exercício de 259 
2016, aprovado por seu Conselho Curador em 24/04/2017, acrescido de demonstrações 260 
contábeis do último exercício fiscal, acompanhadas de parecer de auditoria independente, 261 
atestando a regularidade financeira e patrimonial da entidade. Favoráveis à prévia 262 
concordância do Conselho Universitário com a renovação do pedido do ato de registro e 263 
de credenciamento da Fundação Christiano Ottoni-FCO junto aos Ministérios da 264 
Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação, na qualidade de Fundação de Apoio à 265 
Universidade Federal de Minas Gerais, por ter atendido às exigências da Resolução do 266 
Conselho Universitário no 10/2004, datada de 18 de novembro de 2004, que estabelece as 267 
normas gerais para a contratação de Fundação de Apoio no âmbito da UFMG, bem como 268 
às exigências estabelecidas na legislação federal vigente (Lei no 8.958, de 20 de dezembro 269 
de 1994, e Decreto no 7.423, de 31 de dezembro de 2010). O referido Parecer foi aprovado, 270 
apurando-se na votação duas abstenções. 3.3.2 Avaliação Bianual de Desempenho da 271 
FCO - O Sr. Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer                272 
no 11/2017 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO I), acompanhado da Avaliação 273 
Bianual de Desempenho da Fundação Christiano Ottoni-FCO. A seguir, o Sr. Presidente, 274 
com a anuência dos Conselheiros, submeteu a votação o Parecer no 11/2017 da Comissão 275 
de Orçamento e Contas, que conclui pela aprovação da Avaliação Bianual de Desempenho 276 
da FCO. O Plenário aprovou o referido Parecer, apurando-se na votação uma abstenção. 277 
3.3.3 Manifestação do Conselho Universitário quanto ao cumprimento pela FCO das 278 
disposições contidas no artigo 4o-A da Lei no 8.958/1994 - O Sr. Presidente informou 279 
que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 12/2017 da Comissão de Orçamento e 280 
Contas (ANEXO J). A seguir, o Sr. Presidente, após obter a anuência do Plenário, colocou 281 
em votação o Parecer no 12/2017 da Comissão de Orçamento e Contas, que conclui 282 
favoravelmente à manifestação do Conselho Universitário de que a FCO cumpriu as 283 
disposições contidas no art. 4o-A da Lei no 8.958/1994. Houve aprovação unânime do 284 
Plenário do referido Parecer. 3.4 Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa-FUNDEP - 285 
3.4.1 Atendimento pela FUNDEP às exigências para a celebração e a renovação de 286 
contratos com a UFMG - O Sr. Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros 287 
o Parecer no 13/2017 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO K), passando a 288 
palavra à Relatora, Professora Paula de Miranda Ribeiro, que apresentou o assunto ao 289 
Plenário. Após breves considerações, o Sr. Presidente, com a anuência dos Conselheiros, 290 
colocou em votação o Parecer no 13/2017 da Comissão de Orçamento e Contas, cujo voto 291 
tem o seguinte teor: Favoráveis à ratificação do Relatório Anual de Gestão da Fundação 292 
de Desenvolvimento da Pesquisa-FUNDEP, referente ao exercício de 2016, aprovado por 293 
seu Conselho Curador em 28/03/2017, acrescido de demonstrações contábeis do último 294 
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exercício fiscal, acompanhadas de parecer de auditoria independente, atestando a 295 
regularidade financeira e patrimonial da entidade. Favoráveis à prévia concordância do 296 
Conselho Universitário com a renovação do pedido do ato de registro e de 297 
credenciamento da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa-FUNDEP junto aos 298 
Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação, na qualidade de Fundação 299 
de Apoio à Universidade Federal de Minas Gerais, por ter atendido às exigências da 300 
Resolução do Conselho Universitário no 10/2004, datada de 18 de novembro de 2004, que 301 
estabelece as normas gerais para a contratação de Fundação de Apoio no âmbito da 302 
UFMG, bem como às exigências estabelecidas na legislação federal vigente (Lei no 8.958, 303 
de 20 de dezembro de 1994, e Decreto no 7.423, de 31 de dezembro de 2010). O referido 304 
Parecer foi aprovado por unanimidade pelo Plenário. 3.4.2 Avaliação Bianual de 305 
Desempenho da FUNDEP - O Sr. Presidente informou que foi distribuído aos 306 
Conselheiros o Parecer no 14/2017 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO L), 307 
acompanhado da Avaliação Bianual de Desempenho da Fundação de Desenvolvimento da 308 
Pesquisa-FUNDEP. A seguir, o Sr. Presidente, com a anuência dos Conselheiros, submeteu 309 
a votação o Parecer no 14/2017 da Comissão de Orçamento e Contas, que recomenda à 310 
FUNDEP a adequação, para as próximas avaliações de desempenho, dos itens 4.1 e 4.2    311 
e manifesta-se, ao Conselho Universitário, favorável à aprovação da referida avaliação 312 
bianual de desempenho da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa-FUNDEP. O 313 
Plenário aprovou unanimemente o referido Parecer. 3.4.3 Manifestação do Conselho 314 
Universitário quanto ao cumprimento pela FUNDEP das disposições contidas no 315 
artigo 4o-A da Lei no 8.958/1994 - O Sr. Presidente informou que foi distribuído aos 316 
Conselheiros o Parecer no 15/2017 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO M). A 317 
seguir, o Sr. Presidente, após obter a anuência do Plenário, colocou em votação o Parecer 318 
no 15/2017 da Comissão de Orçamento e Contas, que conclui favoravelmente à 319 
manifestação do Conselho Universitário de que a FUNDEP cumpriu as disposições 320 
contidas no art. 4o-A da Lei no 8.958/1994. Houve aprovação unânime do Plenário do 321 
referido Parecer. 4. Fundação Universitária Mendes Pimentel-FUMP - revisão 322 
orçamentária de 2016 e proposta orçamentária para 2017 - O Sr. Presidente informou 323 
que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 03/2017 da Comissão de Orçamento e 324 
Contas (ANEXO N), elaborado pela Professora Juliane Corrêa, que justificou sua ausência 325 
à sessão, razão pela qual passou a palavra à Vice-Reitora, Professora Sandra Regina 326 
Goulart Almeida, que procedeu à leitura do referido documento. O Sr. Presidente colocou 327 
em discussão o assunto e, em seguida, não havendo manifestações, submeteu a votação o 328 
Parecer no 03/2017 da Comissão de Orçamento e Contas, cujo voto conclui favoravelmente 329 
à aprovação da revisão orçamentária de 2016 da FUMP e à aprovação da proposta 330 
orçamentária para 2017. O documento foi aprovado por unanimidade pelo Plenário. 331 
5. Recomposição das Comissões Permanentes do Conselho Universitário - O Sr. 332 
Presidente informou que foram distribuídas a todos informações sobre as vagas a serem 333 
preenchidas em decorrência do término do mandato no âmbito das Comissões (ANEXO O). 334 
Esclareceu que foi novamente prevista a recomposição das vagas da representação discente 335 
em todas as Comissões, ficando, contudo, automaticamente adiada a indicação dos 336 
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representantes estudantis, em decorrência da pendência na regularização da situação do 337 
DCE. O Plenário decidiu reconduzir os seguintes Conselheiros: Eliane Marina Palhares 338 
Guimarães, Cíntia de Azevedo Lourenço, Maria Márcia Magela Machado e José Marcos 339 
Silva Nogueira para a Comissão de Legislação; Sérgio Teixeira da Fonseca, Graciela Inés 340 
Ravetti de Gomez e Cristina del Papa para a Comissão de Recursos; Juliane Corrêa, Paula 341 
de Miranda Ribeiro e Wellington Marçal de Carvalho para a Comissão de Orçamento e 342 
Contas; Mário Márcio Garofolo para a Comissão de Obras e Patrimônio. PALAVRA 343 
LIVRE - O Professor Renato de Lima Santos relatou que criaram e-mail falso com seu 344 
nome, usando dados bastante verídicos e a logomarca da UFMG, com mensagem de oferta 345 
de vagas com boa remuneração para trabalhar em concursos e vestibulares, devendo os 346 
interessados pagarem taxa de cadastro no valor de R$ 150,00. Acrescentou que a 347 
mensagem se espalhou muito rápido e alguns alunos pagaram o valor cobrado. Comentou 348 
que registrou ocorrência na Delegacia de Crimes Cibernéticos, uma vez que foi vítima de 349 
falsidade ideológica e estelionato, considerando importante que todos tenham ciência de 350 
que a Universidade tem sido alvo desse tipo de ação. O Professor Sérgio Teixeira da 351 
Fonseca observou que o Professor Herbert Ugrinowitsch também foi vítima da mesma 352 
ação. O Sr. Presidente lamentou e se solidarizou com ambos os docentes, colocando a 353 
Administração Central à disposição do que for necessário. O Professor Cícero Murta Diniz 354 
Starling deu boas-vindas aos novos gestores do Diretório Central dos Estudantes, cujo 355 
Coordenador Geral eleito tem prestado grande colaboração à Escola de Engenharia junto 356 
aos Grêmios Estudantis. A Professora Sandra Regina Goulart Almeida igualmente 357 
parabenizou a nova gestão do DCE, elogiando a retomada da participação discente junto ao 358 
Conselho Curador da Fundação Universitária Mendes Pimentel. A Professora Graciela Inés 359 
Ravetti de Gomez desejou um bom trabalho à nova gestão do DCE, ponderando 360 
favoravelmente à reorganização do Diretório Acadêmico-DA do Curso de Letras. O 361 
Universitário Hygor Hernane Telles e Silva formulou agradecimentos pelo votos e 362 
comentou que a nova Coordenação tem o compromisso de regularizar tanto a situação do 363 
DCE como a dos DAs. O Professor Adolfo Enrique Cifuentes Porras igualmente 364 
parabenizou o grupo e pediu ajuda para a reorganização do DA Belas-Artes, considerando 365 
importante a participação discente nas decisões da Universidade. O Universitário 366 
Alexandre Lopes Boaventura Cunha destacou que o grupo da nova gestão tem a 367 
característica de contribuir, com a ótica do aluno, na construção de uma universidade cada 368 
vez melhor e pediu aos professores que comentem em sala sobre a importância do 369 
movimento estudantil. A Professora Maria Elena de Lima Perez Garcia parabenizou o 370 
Reitorado pela organização da 69a Reunião Anual da SBPC, parabenizou os discentes 371 
integrantes da nova gestão do DCE e, em seguida, propôs voto de pesar à Professora 372 
Andréa Mara Azevedo, extensivo à família, pela perda de seu esposo, falecido 373 
recentemente. Houve acolhimento unânime do Plenário. O Professor Adolfo Enrique 374 
Cifuentes Porras pediu informações sobre a referida exposição, aberta à visitação com 375 
atraso em 28 de junho de 2017 no Centro Cultural. A Professora Sandra Regina Goulart 376 
Almeida esclareceu que em 2009 foi formalizada parceria entre a UFMG, o Ministério da 377 
Justiça e a Prefeitura de Belo Horizonte para a criação da sede nacional do Memorial da 378 
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Anistia Política no Brasil, a ser instalado no prédio do “Coleginho”, na Rua Carangola, 379 
288, anexo à antiga sede da Faculdade de Ciências Humanas, no Bairro Santo Antônio, 380 
após o imóvel passar pelas reformas previstas com a construção de dois anexos e uma 381 
praça pública, custeada pelo Ministério da Justiça, arcando a Prefeitura de Belo Horizonte 382 
com o suporte para a implantação do Memorial. Esclareceu que a sede do referido 383 
Memorial receberá o acervo preservado pela UFMG, bem como o de vítimas e 384 
testemunhas da Ditadura Militar. Relatou que, com todas as mudanças políticas, houve 385 
dificuldades no andamento de processos internos do Ministério da Justiça e na 386 
transferência de recursos, causando atraso na inauguração da mencionada exposição, a 387 
qual, por decisão do Reitorado, foi montada no Centro Cultural, uma vez que o trabalho 388 
estava pronto. A seguir, não havendo outras manifestações, o Sr. Presidente reiterou o 389 
convite aos Conselheiros para participarem das atividades da SBPC, agradeceu a presença 390 
de todos e encerrou a sessão da qual, eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da 391 
Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 392 
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